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Ma már szinte természetes számunkra, hogy van kenyér az asztalunkon az év
minden napján, hiszen bemegyünk a boltba, és a kenyerek sokaságával találjuk
magunkat szembe. Sokszor bele sem gondolunk abba, hogy mennyi munka van
egy csomag szeletelt kenyérben. Nem csak az a munka, hogy megdagasztják,
kisütik és elszállítják, hanem ott kezdődik a munka, amikor előkészítik a
szántóföldet a búzamag bevetéséhez. A sok munka ellenére azonban a termés
mindig is függött az időjárástól, amit mindig is Istenhez kötöttek.
Nem csoda tehát, hogy a jó termés várása a kimerítő munka mellett
összekapcsolódott a vallással. Ezt a világ minden nemzeténél meg lehet figyelni.
Istentől várták az emberek a földművelés megáldását, és Neki adtak hálát érte. Az
aratást ezért mindig megünnepelték, melynek középpontjában a hálaadás volt.
Természetesen minden vallásnál és minden népnél más és más szokás volt
érvényben, de a hálaadás szinte mindenhol megfigyelhető volt.
A zsidó nép arató ünnepe a Sávuot. Ezen az ünnepen áradt ki a Szentlélek a
tanítványokra. A zsidók ezen az ünnepen emlékeznek meg a Sínai
törvényadásról, és adnak hálát az aratásért. A Sávuót 7 héttel a Páska után van,
azaz Húsvét után 50 nappal. Ebből az 50 napból lett a Pünkösd kifejezésünk.
Nálunk, magyaroknál nem ebben az időben van az aratás, de nálunk is
fellelhetőek voltak az aratási ünnepek, így az új kenyeret mindig nagy hálaadás
övezte. Egyes helyeken például az aratók ún. aratókoszorút készítettek, melyet a
földesúr házába akasztottak fel, aki vendégül látta az aratókat. Egyes helyeken
például a templomba vitték be az aratókoszorút, Istennek felajánlva hálaadásból.

Aratókoszorúk
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biztosítani a búza termését, nem szabad elfelejtenünk, hogy kitől van munkánk
megáldása. Ne felejtsünk el hálát adni minden egyes kenyérért, mert Istentől
áldásából, és gondoskodásából van kenyér az asztalunkon.
Gunyits Ottó Károly

REFIS TÁBOR 2017.
"Ugye idén is megyünk a refis táborba?" Kérdezték a gyerekeim tavasszal,
amikor a nyári programokat kezdtük tervezni. "Persze, idén már Domi is jön!" válaszoltam. Így van ez! Ha nyár, akkor refis tábor,most már mind az 5
gyerkőccel...de már záporoztak is a további kérdések: "Idén milyen pólónk lesz?"
"Hova megyünk kirándulni?" " Melyik történettel foglalkozunk majd?" " Most is
lesz ugrálóvár?" " Lesz Hangolódó, milyen énekeket tanulunk majd?" "Ugye lesz
kerekes-verseny is?" Ekkor gondoltam bele, mennyi hagyománya is van már
ennek a tábornak, amely évről évre több diákot foglalkoztat a nyári vakáció
elején, a gyermekek testét és lelkét is táplálva. Az eredendően 6-12éves
korosztálynak meghirdetett tábor a tőlük kisebbeket és az idősebbeket is vonzza.
A kicsiknek nagyon jó alkalom arra is, hogy leendő osztályfőnöküket kicsit
kötetlenebb keretek között megismerjék, a nagyok pedig már segítőként jönnek
vissza. Idei munkájukért különösen hálásak vagyunk: jeleneteket tanultak be és
adtak elő napról napra, figyeltek a kisebb gyermekekre, mindenben segítették a
csoportvezetők munkáját, mindezt töretlen lelkesedéssel. Még véget sem ért a
tábor, már jelezték, hogy jövőre is jönnek segíteni...
Öröm volt látni, hogy mennyire jól érzik itt magukat a gyermekek.
Unatkozni nincs is idejük, mert sok és változatos tevékenységet
biztosítanak számukra a tábor vezetői. Vannak kötött és szabadon választható
programok is. Rengeteg lehetőségük van a mozgásra (foci, ping-pong, ugrálóvár,
trambulin, kirándulás, biciklizés, sportprogramok), éneklésre, kézműveskedésre,
közösségi játékokra, társasozásra. A mozi is sokkal izgalmasabb, ha több mint
100 gyermek szórakozik együtt. Esélyük sincs komolyabban megéhezni, hiszen
az Aranyfakanál étteremben készült bőséges ebéden kívül - a konyhán segítőknek
hála- finom reggeli és uzsonna várja őket, kiegészítve a gyülekezeti tagok és
szülők által felajánlott sütemény, gyümölcs, és fagylalt adományokkal. Az én
gyerekeim a refis táboros héten soha nem akarnak már otthon vacsorázni!
A táborozók a reggeli áhítatokon is aktívan részt vesznek. A bibliai történetet
kísérő kerettörténet megelevenedik a szemük előtt és a kisebbek számára is
érthetőbbé válnak. A közös énekléseket szeretik, mindig előkerülnek a kedvenc
énekek is ilyenkor, de új dalokat is szívesen tanulnak. Az áhítat után életkor
szerinti csoportbontásban, csoportvezetőjükkel dolgozzák fel a hallottakat-
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Bibliával, míg a nagyobbak feladatlapokat, rejtvényeket oldanak meg a témával
kapcsolatban, az ő csoportjaikban már komoly beszélgetések is kialakulnak.
Az idei évben is volt természetesen egy egész napos buszos kirándulás.
Székesfehérvárra indultunk, ahol a csónakázó tavon mindenki kipróbálhatta,
milyen is mentőmellényben csónakba ülni és a kormányosra bíznia magát.
Csónakázás után pedig a Koronás Parkban játszhattak egy nagyot, ahol minden
korcsoport megtalálhatta az ő korosztályának készült játékokat. Jó volt látni,
ahogy a nagyok segítették a kisebbeket vagy bátorították őket 1-1 játék
kipróbálására.
A hét végén ügyességi vetélkedőn vehettek részt a gyermekek, ahol nagyon
ügyesen, egymással összefogva haladtak végig a játékállomásokon és
természetesen a jutalom sem maradhatott el!
Bár a tábort rengeteg szervezés, aggodalom, munka előzi meg, a végén valahogy
mindig minden megoldódik. Minden évben érezzük, mekkora áldás van rajta!
Hála legyen érte az Úristennek!
Borossné Becz Márti

ERDÉLYBEN JÁRTUNK
Július 18-án indultak az ifisek és a konfisok a közös kirándulásra. Álmosan, de
izgatottan gyülekeztünk hajnalban a templom előtt. Indultunk Erdélybe,
Nagyteremibe. A tábor célja volt, hogy jobban összekovácsolódjunk, hogy abban
a pár napban együtt hallgathassuk Isten Igéjét és hogy a felmerülő kérdésekre
együtt keressük a választ. Utazásunk során mindannyiunkat ámulatba ejtettek
Erdély gyönyörű hegyei. Csodálatos tájakat jártunk be az öt nap alatt. Hegyek,
völgyek között vezetett utunk. A megterhelő hegymászást elfeledtette velünk a
hegy tetejéről való kilátás. Volt alkalmunk betekinteni ortodox templomba is, ami
mindenki számára nagyon érdekes volt. Még a csejdi testvérgyülekezetünket is
volt időnk meglátogatni, akik nagy örömmel fogadtak minket. A játékokról pedig
Ottó és Lilla gondoskodott.
De nem csak élményekkel gazdagodtunk a kirándulás alatt. Fejlődtünk is,
méghozzá egymás jobb megismerésében. A túrák után pedig lelki feltöltődést
jelentettek az esti áhítatok és az az utáni beszélgetések Laci bácsival, ahol érdekes
témákat feszegettünk. Feltöltött minket lelkileg a kirándulás. Ez a pár nap
alkalmas volt egymás jobb megismerésére. Összetartóbbak és elfogadóbbak
lettünk. Remélem a kirándulás

-5 után a konfirmandusok is csatlakoznak majd az ifihez ezzel is folytatva azt,
aminek ez a tábor alapot adott.
Fűrész Viktória

CSALÁDI HÉTVÉGE
Mikor megkaptam a felkérést hogy a családos hétvégéről írjak beszámolót, kicsit
megrémültem én ilyet nem szoktam, és programozóként nagy falatnak tűnt.
Több éve már, hogy először kértem a tiszteletes urat, hogy csináljunk egy közös
gyülekezeti hétvégét. Korábban mindig azt mondta, még nem érett rá a
gyülekezet, de idén már ő is úgy gondolta, van rá lehetőség.
A Börzsönyben, Kismaroson egy diákszállást foglaltunk le, itt töltöttünk egy
hosszabb hétvégét közösen. Sajnos a meghirdetett időpontban az Énekkar éppen
Kárpátalján volt, ezért kevesebben tudtunk elmenni, mint szerettünk volna. Bár
így is 38 fővel vettünk részt az első gyülekezeti táborban.
Pénteken mi kicsit korábban értünk, mint a többiek, így volt idő megfőzni a
kukoricát, amit egy kedves testvér adott a gyülekezetnek. Mikor megérkeztek a
többiek mindenki a kezébe foghatott egy csövet - ennek főleg a gyerekek örültek.
A péntek beszélgetéssel, egymás megismerésével telt. Este tábortűz mellett,
szalonnasütés közben énekléssel és beszélgetéssel múlattuk az időt, előkerült a
foci a tollasütő is. Szombatra kisvonatozást es egy kis kirándulást terveztünk
Királyrét környékén. Reggeli után mindenki csomagolt magának szendvicset, és
délelőtt fölvonatoztunk a kisvasút végállomására, Királyrétre. Innen több
csoportban elindultunk sétálni - nem túrázás volt a terv, csak közös séta,
beszélgetés, egymás mélyebb megismerése. Kora délután a játszótéren
találkozunk újra össze, itt még egy órát eltöltöttünk, majd a vonattal
visszautaztunk a szállásra. Estebédre pörköltet főztünk bográcsban, szabad tűzön,
hozzá főtt tésztát ettünk. A vasárnap reggel készülődéssel, csomagolással telt,
délelőtt átmentünk Verőcére a református istentiszteletre, utána vissza a szállásra,
majd egy közeli étteremben ebédeltünk együtt. Innen mindenki külön úton
elindult hazafelé.
Mi nagyon jól éreztük magunkat, remélem, hogy jövőre is tudunk együtt tölteni
egy pár napot, és ügyesebb szervezettel azok is el tudnak jönni, akik lemaradtak.
A hétvégéről készült néhány kép is, melyet meg lehet tekinteni a Honlapunkon.
Károly Márk Miklós
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Pénteken nagy lelkesedéssel vártuk a buszt, rendeztük a kottákat, hogy
indulhassunk a kirándulásra. Miután felvettük a pestieket, izgultunk, hogy a
határnál mennyit kell majd várni. Utunkat baleset is akadályozta, és még a
határon is két órát álltunk. Az esti órákban érkeztünk meg Beregszászra, ahol a
gondnok nagy szeretettel irányított bennünket a kollégiumba, ahol a szállásunk
volt.
Szombati programunk a Vereckei hágónál kezdődött. Gyönyörű tájakon haladva
érkeztünk meg. Vezetőnk – Dezső – magyar-történelem szakos tanár nagy
lelkesedéssel idézte fel a történelmi eseményeket. Megrendítő, de egyben
felemelő élmény volt megemlékezni a Gulág áldozatairól látni a több száz nevet
Szolyván a márványtáblákon. A Himnusz elénekelésével emlékeztünk meg az
áldozatokról. Visszaindulva a Schönborni kastély parkjában sétálgattunk,
megkóstoltuk a hűsítő forrásvizet, néztük az odaérkező esküvői párokat, akik
fényképezkedtek a különleges parkban. A napot a Munkácsi vár megnézésével
zártuk. Mivel zárás előtt érkeztünk, kevés helységet tudtunk csak megnézni.
Régészeti leleteket és a Rákóczi családhoz tartozó festményeket láthattuk.
Számomra a legelkeserítőbb a várban, hogy a magyar zászló helyett az ukrán
zászló lobogott. :(
Vasárnap 10 órakor Beregszászon , majd 14 órakor az újkígyósi gyülekezetben
szolgáltunk. Utóbbi templom Kárpátalja legmagasabban álló temploma.
Verejtékezve értünk fel a meredek úton (szó szerint lógott a nyelvünk). Nagy
örömmel fogadott bennünket a presbitérium.
Délután részt vettünk a kuruc fesztiválon, ahol ki-ki kedvére válogathatott a
népzenei-, néptánci,- ill. kézműves programokból. Jó érzés volt, hogy mindenütt
magyar szóval találkozhattunk.
Hétfőn Ungvárra utaztunk, ahol a botanikus kertet tekintettük meg. Sétáltunk a
vár udvarán, majd megismerkedtünk a skanzen jellegzetes házaival, aztán várost
néztünk. Este pedig Mezőváriba készültünk egy családi koncertre.
Időközben kiderült, hogy nem nyílik a busz ajtaja. Veszélyben volt az
odaérkezésünk. Többszöri telefonváltás után az ottani gyülekezet oldotta meg a
gondunkat, így értünk jött egy kisbusz. Érdemes volt késni is! A kántor házaspár
és három gyermeke örvendeztetett meg bennünket szép hangszeres és énekes
előadásával. Könnyeket csalt a szemünkbe, ahogy hallgattuk őket. A művek
tartalma számunkra is példa lehet a Hazához és Egymáshoz való ragaszkodásban,
hűségben és összetartásban.
Egész utunk során megtapasztaltuk Urunk gondviselését, az eső mindig akkor
esett csak, ha beszálltunk a buszba, ha baj volt, találtunk megoldást, ottani
testvéreink is Benne bízva tartják hitüket, magyarságukat, közösségeiket.
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számunkra! Reméljük, hogy a kapcsolat hosszú távú lesz, és majd mi is vendégül
láthatjuk őket nálunk!
Cseh Józsefné

PRESBITERVÁLASZTÁS 2017
Különleges egybeesés, hogy a reformáció 500. évében kerül sor ismét
presbiterválasztásra, mivel a 2011-ben választott presbiterek megbízása idén
december 31-én lejár.
Én először is szeretnék köszönetet mondani a presbitertársaimnak, akik hittel,
hűséggel, odaadással végezték szolgálatukat. Isten áldja meg őket életükben,
családjukban!
A presbiter a gyülekezet elöljárója, ezért egyházi törvényünk határozza meg,
hogy kik is jelölhetők és választhatók az egyháztagok közül erre tisztségre:
„Egyházközségi tisztségekre csak olyan, az egyházközség választói
névjegyzékében szereplő egyháztag választható, aki az Igéről,
hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel rendelkezik
és tiszta erkölcsben, józan életben és az egyház iránti hűségben és
buzgóságban másoknak példaképül szolgál.”
Hogy történik a választás? Először jelölni kell a választói névjegyzékben
szereplő egyháztagok közül az arra alkalmasokat és méltókat a Jelölő
Bizottságnál. A Jelölő Bizottság tagjait istentiszteleten már bemutattuk, de
emlékeztetőül álljon itt ismét a nevük és az elérhetőségük:
SZALKAY LÁSZLÓ LELKÉSZ 20/404-8336
MISKOLCZI IMRE ELNÖK 24/366-352
MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ (ERZSI) 30/652-5423
NAGY MIKLÓSNÉ (HENI) 70/771-5953
SZABÓ JÓZSEFNÉ (TERIKE) 70/456-8897
BASKI SÁNDOR 20/959-2000

szalkayl@gmail.com
meszierzso54@freemail.hu
pendel@freemail.hu
teri540310@freemail.hu
baskisanyi71@gmail.com

Közülük bárkinél, akár telefonon, e-mailen, vagy szóban lehet a jelölést leadni. A
beérkezett információkat a Bizottság bizalmasan kezeli.
A jelölés határideje: 2017. szeptember 14., éjfél.
Addig kell eldönteni, hogy kik azok a köztiszteletben álló, a gyülekezet sorsát
szívén viselő egyháztagjaink, akikre nyugodt szívvel rá tudjuk bízni az
elkövetkezendő 6 évre a gyülekezet vezetését!
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tehát 16 személyt lehet jelölni, vagy ennél kevesebbet. Pótpresbiternek viszont 4et, de akár többet is.
A választást egyházközségi választói közgyűlésen tartjuk meg az istentisztelet
után.
A választói közgyűlés időpontja: 2017. október 15.
Hívjuk és várjuk minden, a Választói Névjegyzékben szereplő Testvérünket,
hogy vegyenek részt az istentiszteleten és a választáson. Nagyon fontos, hogy ezt
a vasárnap délelőttöt odaszánjuk, hiszen az elkövetkezendő 6 évre választunk a
vezetőséget!
Isten adjon bölcsességet az alkalmas jelöltek megtalálásához, és vezessen
Szentlelkével bennünket a választás során!

ÚJ GYÜLEKEZETI MUNKATÁRS
Nagy Miklósné, leánykori nevén Szekeres Henrietta régi segítőnk már a nyári
refis táborban, és aktívan kivette részét a szeretetvendégségek, gyülekezeti
alkalmak munkájából is. Augusztustól kezdve azonban hivatásszerűen is
csatlakozott a gyülekezeti munkatársak közösségéhez, ő az új diakónus. Szabóné
Csóku Anetta 3. gyermekével, Lénával van otthon, és örültünk, hogy Heni
vállalta Anetta munkájának folytatását. Így ő megy a családokhoz látogatni,
segíteni.
Bátran merem őt is ajánlani a Testvérek figyelmébe, mint egykor Anettát is.
Nyitott szívű, érző lelkű, segítőkész, hívő munkatársunk, akihez mindig
bizalommal lehet fordulni. Kész az idősek, a betegek, a magányosok támasza
lenni, köztük Isten szeretetével munkálkodni.
Munkájához hozzátartozik az is, hogy felkutassa azokat a Testvéreinket, akik
segítségre szorulnak, kapcsolatot teremtsen azokkal, akik már nem tudnak eljönni
az istentiszteletre. Sokszor fontos adatok hiányoznak – házszám, telefonszám - a
gyülekezeti nyilvántartóból, és ezért nehezen jut el a Testvérekhez. Segítsük a
munkáját azzal, hogy ezeket az adatokat nála pontosítsuk, kiegészítsük. Isten
áldja meg szolgálatát!
Szalkay László
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Nagy Miklósné Szekeres Henriettának hívnak. Kalóczkai Piroska és Szekeres
István 3. leánygyermeke vagyok. Van két nővérem s egy öcsém. A Bíró Lajos
Általános iskolába jártam, ott találkoztam először a hétfői és pénteki áhítattal. B
osztályos voltam ami azt jelentette,hogy nekünk nem kellett járni ezekre az
alkalmakra,hittanra sem,de úgy éreztem, hogy nagy szükségem van rá. Tolnai
Magdika néni tartotta akkoriban a hittanórákat,neki is hatalmas szerepe volt
ebben. Anya is folyton vitt minket vasárnap reggelenként Istentiszteletre,
szolgáltam gyermekként sokszor a templomban, több bibliaismereti versenyen is
részt vettem,Kecskemétre is eljutottam a hittanos osztállyal. Hamar találkoztam
Istennel! Villányi Péter esperes úr keresztelt meg és nála is konfirmáltam.
Gyermekkorom óta ebbe a gyülekezetbe járok.
A Csepeli Vendéglátóipari Szakközép Iskolában felszolgáló szakmát végeztem el,
,onnan a Szily Kálmán Kéttanyelvű Műszaki Középiskolába mentem,ahol estin
tettem le az érettségi vizsgát. 16 éves koromtól folyamatosan dolgoztam a
szakmámban.
2008-ban férjhez mentem Nagy Miklóshoz. Két gyermekünk született, Levente
Miklós és Miranda Henrietta. Mindkét gyermekemet ebben a templomban
kereszteltettük meg, bár a férjem katolikus vallású, mégis reformátusok lettek.
Szalkay László tiszteletes úr keresztelte meg őket. Levente a Bíró Lajos
Általános Iskolába, református osztályba jár a második évfolyamot kezdi.Miranda
a Mocorgó oviba jár a kiscsoportot kezdi meg. Férjemnek első házasságából van
egy 16 éves nagylánya Enikő, katolikus vallású a Szinyei Merse Pál
Gimnáziumba jár.
Diakónusként dolgozom augusztus közepe óta az egyházban,legfőbb dolgom a
gyülekezeti tagok meglátogatása,esetenként segítség nyújtás, kapcsolattartás,
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és egy e-mail címmel, ezért is fontos, hogy minden egyes egyháztagot meg
tudjak látogatni. Ha valaki úgy érzi,hogy nagy szüksége lenne neki vagy
valakinek a környezetében segítségre az kérem jelezze nekem a +3670/771-5953-as telefonszámon. Áldás Békesség!

SZORGOS KEZEK HIVOGATÓ
Szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót!
Idestova egy éve készítünk ajándéktárgyakat az adventi vásárra a „Szorgos
kezek „foglalkozásain.
Szabóné Csóku Anetta vezetésével sok szép alkotás született. Érkeztek
vendégek, akik megtanítottak minket különböző kreatív praktikákra.
Fekete Marika néni a tojáshímzést mutatta meg, Kovács Dóra a nemezelés
titkaiba vezetett be, Jánosi Ildikó a gyöngyfűzési technikákkal ismertetett
meg. Így születtek azok a tárgyak, amelyeket az adventi vásáron kínáltunk.
Igazán hamar gazdára is találtak. Sajnos kevésnek is bizonyult a sok szép
képeslap, fenyőfa dísz és a többi kedves alkotás.
Az idei évben is szeretnénk minél több ajándéktárgyat készíteni, ezért
nagyon szívesen látunk mindenkit, aki segíteni szeretne, megtanulna vagy
éppen mutatna nekünk különböző praktikákat és részt venne egy jó
hangulatú foglalkozáson. A parókia hirdetőtábláján vagy a Facebook
„Szorgos kezek” oldalán az időpontok és a foglalkozások témái
megtekinthetők.
Szertettel várjuk önt is!
Tóth Andrea

ANYAKÖNYVI HÍREK
(április-augusztus)
Házasságot kötöttek:
Horváth Gábor és Kézsmárki Nóra
Lendvai Dániel és Berei Brigitta
Tálas Ádám és Kruchió Dorina
Répási Zoltán és Pap Boglárka
Konfirmáltak:
Bazsa Krisztián
Boross Csaba Dániel
Fodor Laura
Fogas Bendegúz
Fűrész Bence
Gergely Réka
Hegyi Zsanett
Plausin Bernadett
Rusz Gergely
Szalkay Márta
Szántó-Becz Erik Krisztián
Szokai Brigitta
Tóth Botond
Keresztelés sákramentumában
részesült:
Farka Tamás és Ágoston Annamária
fia: ÁKOS
Kárász Imre és Nagy Adél fia:
ÁKOS
Fridrich Imre és Gacs Anna fia:
ÁKOS IMRE és ÁDÁM LEVENTE
Kosár Dávid és Szitkovics Evelin
leánya: LIA ALINA
Séra Béla és Mocsár Krisztina fia:
KRISZTIÁN BOTOND

Szemán Tibor és Aszalós Éva leánya
ENIKŐ ÉVA
Thuróczy Csaba és Jámbor Anita
leánya: DÓRA
Karczub László és Takács Dóra fia
MÁRTON
Károly Márk Miklós és Izsák Laura
leánya: ZSUZSANNA
Oláh Dávid és Farkas Andrea
leánya: FANNI
Halottaink:

Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:
Bukó József 47 éves
Körmöci Ödönné sz. Bárdonicsek
Margit 93 éves
Nádasdi Vilmos 57 éves
Bulyáki Julianna Ilona 55 éves
Sima Nagy Istvánné sz. H. Gere
Jolán 90 éves
Botyánszki Tamásné sz. Nagy Klára
89 éves
Ender András 87 éves
Ender Sándorné sz. Lackó Erzsébet
74 éves
Szanyó Bálintné sz. Bódis Jolán 76
éves
Fodor Jenő 93 éves
Téglás Róza 97 éves
Bodrogi István 91 éves

korában elhuny testvéreinktől.
Isten Igéje nyújtson vigasztalást a
gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”
(90. Zsoltár 1. vers)
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HETI ALKALMAINK

HIVATALI ÓRÁK

Hétfő: 7.30 áhítat
Kedd: 18.00 házi imaóra
Szerda 18 Énekkar
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Péntek: 18 énekkar
Szombat: 17.00 ifi-óra
Vasárnap: 10.00 Istentisztelet
és gyermek-istentisztelet

Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
illetve telefonon történt
megbeszélés alapján:
+36/24-465-753, +36/20-4048336
Weblapunk a következő címen
tekinthető meg:
www.szszm-reformatus.hu

PROGRAMOK
(szeptember-október)
Szeptember 3. vasárnap 10 óra évnyitó istentisztelet
Szeptember 14. csütörtök éjfél a presbiterjelölés határideje
Szeptember 28. csütörtök du. fél 3 Bibliai történetmondó verseny a Bíró
Lajos Iskolában
Szeptember 29.-okt. 1. presbiteri hétvége
Október 8. vasárnap du. 3 óra Lőrinczi Lehel jótékonysági hangversenye
Október 11. szerda du. fél 3 Bibliaismereti verseny a Bíró Lajos Iskolában
Október 15. vasárnap 10 óra Presbiterválasztó Egyházközségi Közgyűlés
Október 22. vasárnap 10 óra Családi istentisztelet a reformáció 500 éves
jubileuma alkalmából
Október 25-27. du. 6 óra bűnbánati istentisztelet

Kérjük, aki teheti, adója 1 %-át ajánlja fel az
Alapítványunknak, illetve Énekkarunknak!
Hajnalcsillag Alapítvány 19185679-1-13
Szigetszentmiklósi Máté János Református Énekkar Közhasznú
Egyesület 18714746-1-13
Köszönjük!

